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 : أحكام وشروط عامة: أوالا 

 تتفق الخطة مع تعليمات برامج الدراسات العليا النافذة.  .1
 التخصصات التي يمكن قبولها: .2

 ب والجراحةدرجة دكتور في الطب او بكالوريوس الط
 ال يوجد :ثانياا: شروط خاصة

 
 اا: تتكون مواد هذه الخطة من:ثثال
 

 المدة مجاالت التدريس والتدريب السنة
قسم االمراض الباطنية ويتدرب في نفس المجاالت  ولى يقضيها الطالب فيالسنة اال  األولى

 التي يتدرب فيها طالب االختصاص العالي في االمراض الباطنية وتشمل :
 امراض باطنية عامة .1
 امراض سارية .2
 امراض جلدية .3
 امراض مناعة .4
 امراض طوارئ  .5
 عناية باطنية مكثفة .6
 عناية تاجية مكثفة .7

 شهراا  12

 االمراض الجلدية العامة          الثانية
 االدب الطبي في االمراض الجلدية

 شهراا  12

 .1 الكلية طب ال

 2. القسم االمراض الباطنية

االمراض الجلدية في طب   االختصاص العالي
 والتناسلية 

 .3 اسم الدرجة العلمية )بالعربية(

High Specialization in Dermatology 
and sexually transmitted diseases 

 .4 اسم الدرجة العلمية )باإلنجليزية(

 .5 رالمسا عاليالختصاص اال

رقم  الدرجة التخصصرقم  
 القسم

رقم 
 الكلية

 رسالة/شامل السنة

رقم 
 الخطة

 االختصاص العالي    االختصاص العالي 
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 االمراض والحاالت  الجلدية عند االطفال وحديثي الوالدة  الثالثة

 الحاالت الجلدية الجراحية والحروق 
 االمراض التناسلية

 مدخل لطب الجلدية التجميلي
 مشروع البحث في االمراض الجلدية 

 

 شهراا  12

 علم االنسجة واالمراض للحاالت الجلدية الرابعة 
 المتقدمةاالمراض الجلدية 

 طب الجلدية التجميلي
 

12 

 
 
 

 :يتم تقسيم البرنامج الى

o ةمهارات تقدمي(progressive elements)   في مختلف مواضيع البرنامج التدريبي والتي يتم

  .سنوات التدريب حيث يتم صقل الكفاءات مع مرور الوقت بناؤها على مدى

o  مهارات محددة(modular elements)  في أي وقت خالل البرنامج ويمكن الحصول عليها 

 ون المتدرب قد اكتسب كل الكفاءات المطلوبة و المهارات عند االنتهاء من البرنامج التدريبي يتوقع أن يك

الالزمة لممارسة طب األمراض الجلدية والتناسلية وإلعداد المتدربين المتحانات المجلس الطبي األردني 

           والبورد العربي في طب األمراض الجلدية.

 الدقيقة أهداف البرنامج
 

  العالي في األمراض الجلدية، يتوقع من المتدربين: عند االنتهاء بنجاح من برنامج االختصاص

تشخيص االمراض الجلدية والتناسلية من خالل اخذ التاريخ المرضي الكامل وإجراء الفحص السريري  (1
 الشامل.

 التواصل الفعَال مع المرضى وأسرهم. (2
للمرضى الذين تقييم الحاجة إلى الفحوصات المخبرية وتحاليل األنسجة والصوراإلشعاعية ذات الصلة  (3

 يعانون من مشاكل جلدية مختلفة.
و التهاب  تقشر االنسجة المتموتة البشروية التسمميتشخيص وعالج الحاالت الجلدية الطارئة بما في ذلك  (4

 . toxic epidermal necrolysis and necrotizing fasciitisاللفافة الناخر 
 .تطوير القيم المهنية والسلوكيات األخالقية الطبيَة (5
 معرفة األمراض المرتبطة بين األمراض الجلدية وغيرها من التخصصات الطبية الباطنية والجراحية. (6
 القيام باإلجراءات التالية بكفاءة: (7

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj7qrG-rujNAhUGuBoKHcsvAoEQFggqMAI&url=http%3A%2F%2Fwww.altibbi.com%2F%25D9%2585%25D8%25B5%25D8%25B7%25D9%2584%25D8%25AD%25D8%25A7%25D8%25AA-%25D8%25B7%25D8%25A8%25D9%258A%25D8%25A9%2F%25D8%25A7%25D9%2584%25D8%25A7%25D9%2585%25D8%25B1%25D8%25A7%25D8%25B6-%25D8%25A7%25D9%2584%25D8%25AC%25D9%2584%25D8%25AF%25D9%258A%25D8%25A9%2F%25D8%25AA%25D9%2582%25D8%25B4%25D8%25B1-%25D8%25A7%25D9%2584%25D8%25A7%25D9%2586%25D8%25B3%25D8%25AC%25D8%25A9-%25D8%25A7%25D9%2584%25D9%2585%25D8%25AA%25D9%2585%25D9%2588%25D8%25AA%25D8%25A9-%25D8%25A7%25D9%2584%25D8%25A8%25D8%25B4%25D8%25B1%25D9%2588%25D9%258A%25D8%25A9-%25D8%25A7%25D9%2584%25D8%25AA%25D8%25B3%25D9%2585%25D9%2585%25D9%258A&usg=AFQjCNFf7X-VPCW0tgB3Rv1TrpIkBdJhgg
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 Cryotherapy     

 Shave Excision         

 Curettage And Cautery   

 Simple Excisions    

 Wood’s Light Examination  

 Dermoscopy Examination  

 Obtain Samples For Bacterial And Fungal Analysis        
  

 .صياغة خطة عالجية مناسبة لمختلف المشاكل الجلدية الحادة والمزمنة (8

 تعلم االسس االساسية ودواعي استخدام مختلف العالجات الجلدية مثل العالج بالضوء  (9

phototherapyالعالج البيولوجي والليزر ،. 

تعلم المبادئ األساسية لعلم االنسجة الجلدية مع معرفة التغيرات النسيجية المتوقعة لالمراض  (11

 .الجلدية الشائعة

والطب القائم على األدلة البحثية  clinical researchتعلم مبادئ األبحاث السريرية  (11

evidence based medicine والتطوير المهني المستمرcontinuing professional 

development ويتوقع أن يقوم المتدرب بنشر بحث علمي واحد على األقل خالل فترة التدريب.. 

 
 

 المنهاج الدراسي
 

 :سيغطي برنامج األختصاص المواضيع التالية
الذين يعانون من أعراض طبية حادة تمِكن المتدربين من تشخيص وعالج المرضى  -باطنية عامة )سنة واحدة(  •

 ومزمنة )على أن تشمل فترة تدريبية في االمراض الرثوية(.
 .األمراض الجلدية األساسية •
 .األمراض الجلدية العامة •
 . األمراض الجلدية في األطفال  •
 .البيولوجيا الضوئية  •
 األمراض الجلدية الوراثية . •
 .سرطان الجلد •
 .جراحة الجلد •
 .األمراض الجلدية االلتهابية  •
 .األعراض الجلدية لألمراض الداخلية •
 .العالجات الجلدية •
 أساسيات علم االنسجة الجلدية. •
 األمراض التناسلية بما في ذلك األمراض المنقولة جنسيا وفيروس نقص المناعة البشرية )اإليدز(  •
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 الجدول التدريبي

 
لعامة و عيادات األمراض الجلدية لدى األطفال،باالضافة  الى قوائم االجراءات يشمل البرنامج عيادات الجلدية ا

 .الجراحية البسيطة والعالج بالضوء، المرور السريري، التدريس والبحث
ومن المتوقع أن يتابع المتدربون المرضى المحولون من داخل المستشفى ومن قسم الطوارىء وكذلك المراجعة 

 الداخلين الى المستشفى.اليومية لمرضى الجلدية 
 
 

 فرص التعلم
 
 .محاضرات علمية مرتين/أسبوع تغطي مواضيع مختلفة في المنهاج •
 .صباح تعليمي مرة/شهر •
 .محاضرة في علم انسجة الجلد مرة واحدة أسبوعيا •
 .نادي المجلة العلمية مرة واحدة / الشهر •
 .فرص لحضور الندوات الطبية في المستشفى وخارجه  •
 .تدريب فردي في اإلجراءات الجلدية •
 :Work-based Learning -التعلم القائم على العمل •
 

o عيادات األمراض الجلدية بما في ذلك العيادات المتخصصة-  

خالل الفترة األولية يعاين المتدربين المرضى في العيادات الخارجية تحت اإلشراف المباشر من قبل 

ويتوقع زيادة المسؤولية مع زيادة الكفاءة لتشمل تقييم المرضى الجدد  .خبرةأالخصائي او المقيمين األكثر 

 .و مراجعون وعرض النتائج التي توصلوا إليها إلى المشرف السريري

o  تقييم المرضى المحولون من قسم الطوارئ و الطوابق وتوفير الرعاية السريرية لمرضى األمراض

 الجلدية الداخلين للمستشفى.

o ري مع األخصائي على مرضى الجلدية الداخلين للمستشفى والمرضى المحولون اذا اقتضى المرور السري

 األمر.

o  اجتماعات متعددة التخصصات عند استحداثهاMulti-disciplinary team meeting 

o خالل فترة التدريب يتوجب قضاء بعض الوقت في دراسة مستقلة، بما في ذلك القراءة  -الدراسة المستقلة

  .لمعتمدة، والمجالت العلمية والبحث االلكترونيالنصوص ا

 
 
 
 

 التقييم

 يتم التقييم بناء على أسس موحدة وتأخذ بعين االعتبار المهارات والنقاط التالية: 

 .مهارات التواصل 
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 الحضور والغياب 

 المعرفة نظرية. 

 المهارات اإلجرائية. 

 والتشخيص والخطة العالجية المهارات السريرية في اخذ التاريخ المرضي، والفحص السريري ،

 .للمرضى المصابين بأمراض جلدية حادة ومزمنة

 توثيق  المعلومات الطبية.  

  التغذية الراجعة (feedback).من الزمالء والمشرفين والمرضى 

 
 
 

 


